Útmutató az on-line elérhető dokumentumok bizonyítékként való felhasználásáról
Az on-line elérhető dokumentumok bizonyítékként való felhasználásával kapcsolatban – PCT
Nemzetközi Kutatási és Vizsgálati Útmutatójában, valamint az EPO Módszertani
Útmutatójában kikristályosodott nemzetközi gyakorlatot alapul véve, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az alábbiakban
összefoglalt gyakorlatot követi.
1. Az Interneten vagy egy on-line adatbázisban történt nyilvánosságra hozatal megítélése
azonos az írásbeli közzététel egyéb formáinak megítélésével, tehát azzal szemben ugyanazok
a kritériumok alkalmazandók, amelyek a többi bizonyíték tekintetében, ideértve a papír alapú
publikációkat is.
2. Mind a bejelentési, mind a kontradiktórius eljárásokban azonos elvek szerint kell értékelni
az Interneten vagy egy on-line adatbázisban nyilvánosságra hozott anyagokat (a
továbbiakban: internetes dokumentumok), azaz minden egyes bizonyíték bizonyító erejét az
adott ügy sajátos körülményeire figyelemmel kell megítélni. A bizonyítékokat egyenként és
összességükben kell értékelni, és a tényállást az ezen alapuló meggyőződés szerint kell
megállapítani. Ez alapján az internetes dokumentumokra való hivatkozás kapcsán nem
támaszthatók többlet-követelmények, azaz a nyilvánosságra hozatal időpontját vagy egy
website-on megjelent tartalom változatlanságát nem szükséges minden kétséget kizáró módon
bizonyítani, hanem ugyanúgy kell eljárni, mint a papír alapú dokumentumok esetében.
3. Az internetes dokumentumokat – azok forrása alapján – két csoportra oszthatjuk.
Megbízható forrásoknak tekintjük pl.: az on-line tudományos, szakmai kiadványok,
az újságok, TV- és rádióállomások, időszakos kiadványok honlapjait, egyéb
folyóiratok, újságok, TV és rádiócsatornák, akadémiai intézetek, egyetemek,
nemzetközi szervezetek, állami szervezetek, szabványügyi testületek adatbázisait, online publikációit és honlapjait, egyetemek ePrint archívumait. Ide sorolhatók még az
on-line kereskedelmi és aukciós portálok, ha azokon ellenőrizhető az eladásra kínált
termék piacra kerülésének (nyilvánosságra jutásának) időpontja. A cégek, szervezetek
és magánszemélyek által publikált dokumentumok akkor kezelhetők ugyanígy, ha
azok korábban papír alapon már kiadásra kerültek.
Az ismeretlen eredetű website-ok közé tartoznak a magánszemélyek,
magánszervezetek (pl. klubok) honlapjai, kereskedelmi honlapok (pl. reklámok, cégek
honlapja), Usenet csoportok, blogok, levelező listák és wiki oldalak e-mail
archívumai.
3.1. A megbízható forrásból származó dokumentumok esetében a Hivatal az ellenkező
bizonyításáig vélelmezi az ezekről a honlapokról nyert internetes dokumentumokon levő vagy
azokban szereplő dátumok helyességét és tartalmuk változatlanságát.
3.2. Az ismeretlen eredetű website-okról származó internetes dokumentumok esetén, ha azok
tartalmaznak dátumot vagy erre való utalást, és ez a dátum vagy a tartalom
nem áll ellentmondásban az ügy egyéb adataival és bizonyítékaival, illetőleg
azzal kapcsolatban egyéb kétség nem merül fel, továbbá
azt a bejelentő vagy – kontradiktórius eljárásban – a bizonyítékot benyújtó féllel
szembeni ellenérdekű fél érdemben (indokai megjelölésével) nem vitatja, és
az megfelelően pontos a nyilvánosságra jutás meghatározása tekintetében,

akkor az SZTNH helytállóként fogadhatja el azt. Ebben az esetben is lehetősége van azonban
a bejelentőnek vagy – kontradiktórius eljárásban – a bizonyítékot benyújtó féllel szembeni
ellenérdekű félnek az ellenkező bizonyítására.
3.3. Ha az internetes dokumentumból nem állapítható meg a nyilvánosságra jutás dátuma
vagy az nem kellőképpen pontos, továbbá ha az ismeretlen eredetű web site-ról származó
internetes dokumentum
nyilvánosságra jutásának dátumával
ellentmondás merül fel, illetve

vagy

tartalmával

kapcsolatban

kétség,

azt a bejelentő vagy – kontradiktórius eljárásban – a bizonyítékot benyújtó féllel
szembeni ellenérdekű fél érdemben vitatja,
úgy az SZTNH vagy – kontradiktórius eljárásban – a bizonyítékot benyújtó fél a közzététel
dátumát, illetőleg egy adott időpontban létező tartalmat az alábbi eszközök felhasználásával
tudja alátámasztani:
a honlap tulajdonosától további információk beszerezésével ugyanúgy, ahogyan egy
papír alapú publikáció esetében járna el;
Internet archiváló szolgáltatás (pl. az Internet Archive az általa használt Wayback
Machine-on keresztül) igénybevételével;
időbélyegző a módosításokkal kapcsolatban (pl. Wikipédia oldalai esetében);
számítógép-alapú időbélyegzési információ, ahogy fájl jegyzékekben, vagy egyéb
gyűjteményekben elérhetők, vagy ahogy az a tartalmakhoz automatikusan
hozzáfűzésre kerül (fórum üzenetek, blogok esetében);
magába az internetes közzétételbe ágyazott nyilvánosságra jutási dátum (a dátumra
vonatkozó információ gyakran a web site alkotásakor használt programban van
elrejtve);
a keresőmotorok által a honlap tekintetében használt dátum index (általában későbbi
dátum, mint a tényleges nyilvánosságra jutás időpontja, mivel a keresőmotornak
szüksége van némi időre egy új honlap indexálásához);
tükör site-okon elérhető információ (több honlapon fellelhető információ a
nyilvánosságra hozatalról vagy annak több verziójáról);
további információ kérése az elbíráló vagy – kontradiktórius eljárásban – a felek által a
web site tulajdonosától vagy alkotójától.
3.4. Ha a fentiek alkalmazásával sem érhető el adat az Internetes közlés dátumáról vagy a
tartalom változatlanságáról, úgy a bejelentés vizsgálatakor vagy kontradiktórius eljárásban a
kérelem elbírálásakor az adott dokumentum nem fogadható el bizonyítékként a
nyilvánosságra jutás időpontja tekintetében.

2

